TỔNG GIÁO PHẬN TP.HCM
BAN MỤC VỤ GIÁO LÝ
Trung tâm Mục vụ Tgp Tp. HCM - 6 bis Tôn Đức Thắng, Q.1, Tp. HCM
Đt. 028. 3911 8404 – Email: daotaoglv@gmail.com

THÔNG BÁO
ĐÀO TẠO GIÁO LÝ VIÊN KHÓA MỚI (K11)
2018 - 2019
Kính thưa quý Cha, quý Tu sĩ, quý Giảng viên và quý Anh Chị giáo lý viên,
Trước hết Ban Giáo lý Giáo phận chúng con cám ơn quý Cha, quý Bề trên và quý Giảng viên đã nhiệt tình cộng
tác với chúng con trong khóa đào tạo giáo lý viên vừa qua 2017-2018 tại 5 cơ sở: Sàigòn (Trung tâm Mục vụ);
An Nhơn (Xóm Mới); Tam Hải (Thủ Đức); Bùi Môn (Hóc Môn) và Tân Hương (Tân Sơn Nhì).
Nay, do nhu cầu của Giáo phận, chúng con tiếp tục mở khóa mới cho chương trình đào tạo giáo lý viên căn bản
niên khóa 2018-2019 tại 5 cơ sở trên.
Ban Giáo Lý chúng con vinh dự được tiếp tục chia sẻ trách nhiệm với Đức Giám Mục Giáo phận và hỗ trợ quý
Cha xứ trong việc đào tạo những Nhà Giáo dục đức tin cho giáo phận.
Kính báo
Trưởng ban Giáo lý Giáo phận
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền
---------------------------CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO LÝ VIÊN 2018-2019
MỤC ĐÍCH
Ban Mục Vụ Giáo lý Tổng giáo phận Tp. HCM tổ chức khóa huấn luyện Giáo lý viên, nhằm đào tạo những người có
khả năng thi hành tác vụ huấn giáo nhân danh Hội Thánh, theo 3 chiều kích: hiệp thông với Thiên Chúa, hiệp thông
với Hội Thánh và hiệp thông với mọi người.
CHƯƠNG TRÌNH CĂN BẢN
Chương trình đào tạo căn bản được xây dựng theo mô hình HIỆP THÔNG, qua các giai đoạn:
- Giai đoạn 1 (Cấp I): huấn luyện củng c tương quan cá vị với Thiên Chúa. Ba giảng khoá chính trợ giúp
cho giai đoạn này:
-Kinh nguyện.
- Giai đoạn 2 (Cấp II): huấn luyện củng c tương quan với Giáo Hội, nhờ tìm hiểu các khoá:
;
.
- Giai đoạn 3 (Cấp III): huấn luyện củng c tương quan trong xã hội, hướng đến việc dấn thấn phục vụ làm
chứng. Ba giảng khoá cột trụ:
.
Đặc biệt hơn, vì việc ạy giáo lý là thực thi tác vụ Lời Chúa và Giáo dục đức tin, nên hai giảng khoá
&
s được trải đều trong cả ba giai đoạn với hai cấp độ khác nhau: căn bản chuyên biệt.
Cụ thể, chương trình được cấu trúc như sau:

MÔN HỌC

Cấp I
Nhân Bản
Linh Đạo-Cầu Nguyện
Tín Lý Căn Bản
Tìm Hiểu Thánh Kinh
Sư Phạm Giáo Lý Tổng Quát

CỘNG mỗi cấp
TỔNG CỘNG 3 cấp

Cấp II

Cấp III

Lịch sử ân Thiên Chúa
Lịch Sử Hội Thánh Công giáo
Tìm Hiểu Phụng vụ-Bí tích
Tìm Hiểu Cựu Ước
Sư Phạm Giáo Lý Thiếu Nhi

Dẫn Vào Các Tôn Giáo
Tìm Hiểu Công đồng Vat.II
Luân Lý Căn Bản
Tìm Hiểu Tân Ước
Sư Phạm GL Thiếu Niên

Số tiết
học
12
18
30
24
20
104
312

Số tiết thi
& sinh hoạt
2
2
2
2
2
10
30

THỜI GIAN HỌC
-

Tại TTMV (Saigon): các chiều Chúa Nhật, từ 14g00 – 17g30
Tại An Nhơn (Xóm Mới): các chiều Chúa Nhật, từ 14g00 – 17g00
Tại Bùi Môn (Hóc Môn): các chiều Chúa Nhật, từ 14g00 – 17g30
Tại Tân Hương (Tân Sơn Nhì): các chiều Chúa Nhật, từ 14g00 – 17g30
Tại Tam Hải (Thủ Đức): các t i thứ Hai và thứ Sáu, từ 19g15 – 21g00

GHI DANH
1. Điều kiện ghi danh
a) Trình độ văn hóa: T t nghiệp phổ thông (giấy chứng nhận)
b) Trình độ giáo lý: Rước lễ Bao đồng
c) Phẩm chất Đạo đức: Có hạnh kiểm t t và tinh thần phục vụ cộng đoàn.
2. Nơi ghi danh & Thời gian ghi danh (từ 01/8 đến 31/8/2018)
- TRUNG TÂM MỤC VỤ: s 6 bis Tôn Đức Thắng, Q.1, Tp. HCM, phòng 4, từ thứ Hai đến thứ Bảy (trừ
chiều thứ Bảy): sáng từ 8g30-11g30; chiều từ 13g30-16g30. Đt. 028.39118404/daotaoglv@gmail.com
- AN NHƠN: VP giáo xứ An Nhơn, 15/173 Lê Hoàng Phái, P.17, Gò Vấp, các Chúa Nhật, từ 15g00-18g00.
- BÙI MÔN: VP òng Thừa sai Đức Mẹ Trinh Vương, 41/2 Ấp Tân Tiến, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, Chúa
Nhật: sáng từ 9g00 – 11g00; chiều từ 15g00-18g00. Email: dtglvbuimon@gmail.com
- TÂN HƯƠNG: VP. Cộng Đoàn òng Chúa Quan Phòng, 162A Tân Hương, Tân Quý, Tân Phú, từ thứ Hai
đến thứ Bảy vào buổi chiều từ 15g00-18g00 và Chúa Nhật, buổi sáng từ 9g00-11g00. Email:
dtglvtanhuong@gmail.com
- TAM HẢI: VP. giáo xứ Tam Hải, 180 Tam Châu, KP 2, Tam Bình, Thủ Đức, buổi t i thứ Bảy từ 19g3021g00; Chúa Nhật: sáng từ 9g00-11g00; chiều từ 15g00-18g00.
3. Hồ sơ
- 1 phiếu ghi danh nhận tại địa điểm ghi danh hoặc download tại website http://tgpsaigon.net
- 1 ảnh 3x4 hoặc 1 file ảnh (nếu là học viên mới).
- 1 bản sao Bằng Tốt Nghiệp Phổ thông Trung học/Cao đẳng/Đại học (học viên mới).
- 1 bản sao Ch ng Nhậ R ớc lễ
ng (nếu có).
ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
-

Đạt điểm 60/100 trở lên trong bài kiểm tra cu i mỗi giảng khóa. Môn nào không đủ điểm, s được thi lại;
không thi lại, s học lại môn ấy.
Hiện diện 80% s tiết của mỗi môn học (vắng 20% s tiết mỗi môn học s không được tham dự kỳ thi cu i
khóa – Nếu có điểm cũng không được công nhận. Danh sách không đủ điều kiện thi cu i khóa được niêm yết
trước ngày thi).

LỆ PHÍ:
1. HỌC PHÍ: 120.000 đồng/môn học. Nộp khi ghi danh tại các điểm ghi danh của 5 cơ sở. Trường hợp hủy môn
học trước 2 tuần bắt đầu môn học, học phí s được hoàn lại 80%.
2. THẺ GIÁO LÝ VIÊN: miễn phí khi cấp lần thứ nhất. Các lần sau: 20.000đ/thẻ.
3. CHỨNG CHỈ: miễn phí trong thời gian quy định (tùy cơ sở). Sau thời gian quy định: 500.000đ/chứng chỉ.
4. PHIẾU ĐIỂM có chữ ký: 10.000đ/phiếu.
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT:
1. Về việc ghi danh: Để Ban Đào tạo có thể tổ chức khóa học một cách t t đẹp, xin vui lòng ghi danh và đóng lệ
phí theo đúng thời gian quy định (từ 01 đến 31 tháng 8 năm 2018).
2. Về học tập: Để tôn trọng giảng viên và bảo đảm nội dung học tập, xin học viên có mặt đúng giờ và tham dự
trọn vẹn các tiết học. Vắng mặt vui lòng thông báo cho văn phòng.
3. Về việc thi l i: anh sách thi lại được thông báo cho học viên ngay sau khi Văn phòng nhận được kết quả từ
Giảng viên.

